VEILEDER FOR FØRING AV KREMASJONSREGISTER I ECCLESIA
Dette er en veileder som viser hvordan kremasjonsregister skal føres i fagsystemet Ecclesia. Riktig
bruk av fagsystemet vil sikre at den automatiske genererte rapporten for kremasjonsstatistikk oppgir
korrekte tall og dermed lette arbeidet med den årlige rapporteringen.
Vi oppfordrer derfor alle krematoriene til å ikke bare følge veilederen når fremtidige kremasjoner
registreres, men også korrigere kremasjoner registrert tidligere i 2020 der det er aktuelt.
Merk at veilederen ikke gir en fullstendig beskrivelse av alle data som den lokale
gravplassmyndigheten er pålagt å føre, men kun omtaler det som er relevant for
kremasjonsregisteret og kremasjonsstatistikken.
Om kremasjonsregister i lov og forskrift
I henhold til gravferdsforskriften skal alle krematorier føre et kremasjonsregister. Årlig bes
krematoriene om å rapportere data fra eget register til den nasjonale kremasjonsstatistikken.
Gravferdsforskriftens § 35 sier at hvert krematoriums register skal inneholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kremasjonsnummer
Avdødes navn
Fødselsdato
Bostedskommune
Dødsdato
Kremasjonsdato
Utleveringsdato
Kommune for gravlegging
Anmerkning om askespredning

Hva er viktig når en kremasjon registreres
I Ecclesia registreres hver kremasjon i et bestillingskort. På de følgende sidene ser du skjermbilder av
bestillingskort der feltene hvor den lovpålagte informasjonen skal registreres er markert i gult.
Bestillingskortet skal føres noe ulikt avhengig av om 1) urnen skal gravlegges i samme kommune som
krematoriet tilhører 2) urnen skal gravlegges i en annen kommune enn den krematoriet tilhører 3)
asken skal spres for vinden.
I alle tilfeller er det viktig at:
•
•

•
•

For å få riktig statistikk må krematorium spesifiseres i hvert bestillingskort.
Alle kremasjoner skal føres av det krematoriet som utfører kremasjonen. Det betyr at
dersom ditt krematorium har kremert avdød bosatt i en kommune som selv har
krematorium, skal opplysninger om denne kremasjon og hvilken kommune urnen er satt ned,
inn i kremasjonsregisteret og statistikken til ditt krematorium.
Husk å alltid registrere dato når urnen leveres ut fra krematoriet.
Kremasjonsdato må alltid registreres og skal legges inn under «seremoni/hendelse» (se
nærmere beskrivelse i avsnittet nedenfor).

Nyttig informasjon når det gjelder oppsett
For at den automatisk genererte rapporten for kremasjonsstatistikk skal fungere er det nødvendig å
legge inn kremasjonsdato under «seremoni/hendelse» i hvert bestillingskort. Forvaltningene
definerer selv sine seremonier/hendelser og hva de skal hete. På demokontoen heter det «kremasjon
utført», andre steder heter det kanskje «kremasjon Haslum» eller bare «kremasjon». Det viktige er
ikke hva hendelsen heter, men at man benytter en hendelse som automatisk setter
kremasjonsdatoen.
I innstillingene for hendelsen skal det se slik ut:

Følgende viser nødvendig data som må være fylt ut for kremasjoner der urnen gravlegges i samme
kommune som krematoriet tilhører:

Følgende viser nødvendig data som må være fylt ut for kremasjoner der urnen gravlegges i annen
kommune enn den krematoriet tilhører.
Merk at kommune og kommunenummer legges inn i egne felt som blir tilgjengelige når du velger
«Nedsettes utenbys» i nedtrekksmeny.

Følgende viser nødvendig data som må være fylt ut for kremasjoner der det skal være
askespredning.
Merk at fylke for askespredning må velges i nedtrekksmeny.

